


XXXII SEMANA DA CULTURA TAUROMÁQUICA
18 A 26 DE MARÇO

FESTIVAL TAURINO
26 DE MARÇO

II VINHOS À PRAÇA 
1 DE ABRIL

VAMOS VESTIR O TOUREIRO
2 DE ABRIL

IV FEIRA DAS TERTÚLIAS
5, 6 E 7 DE MAIO

IV CORRIDA DE TOIROS DAS TERTÚLIAS
7 DE MAIO

ROMARIA AO SANTUÁRIO DO SENHOR DA BOA MORTE
18 DE MAIO (FERIADO MUNICIPAL)

ROMARIA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE ALCAMÉ
17 DE JUNHO

TERTÚLIAS NA RUA
24 DE JUNHO

COLETE ENCARNADO
30 DE JUNHO, 1 E 2 DE JULHO

A forte ligação entre o campo e a cidade caracteriza 
de forma definitiva Vila Franca de Xira, marcando o 
modo de ser das suas gentes.
Uma ligação que se revela em expressões culturais, 
religiosas e festivas a que pretendemos dar relevo 
nesta apresentação.
A partir de março e até julho têm lugar um conjunto 
de eventos, com origem na terra, na religião e na 
tauromaquia, que aqui agregamos pelo nome de 
“Do Campo à Praça”.
São eventos que materializam a dinâmica social 
deste território, vibrante e de características únicas.



XXXII SEMANA DA CULTURA TAUROMÁQUICA
18 A 26 DE MARÇO

--------

18 
MAR’23 | SÁBADO
11h00-02h00

11h00
INAUGURAÇÃO 
DAS EXPOSIÇÕES
/ Pintura de Diogo Muñoz
/ Fotografia de Miguel Calçada
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona das Arcadas)
Patentes de 18 a 26 de março’ 23
Horário: Segunda a sexta-feira: 
das 14h00 às 19h00
Sábado e domingo: das 11h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00

11h30 
Brincar aos Toiros
Praça Afonso de Albuquerque 
(Largo da Câmara)

13h00 
Ronda Tertuliana 
com convidado
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona do antigo restaurante  
“O Redondel”)

18h00 
ESPETÁCULO MUSICAL
Grupo Escuela de Dulzainas 
Collara
Praça de Touros Palha Blanco

18h45 
Rancho Folclórico 
de Alfarrobeira
Praça de Touros Palha Blanco

11h00-02h00
Cabriolas
Comidas e bebidas
22h30 Música pelo Grupo 
“Rumo ao Sul” 
Praça de Touros Palha Blanco

--------

19 
MAR’23 | DOMINGO

15h00
Percurso Taurino nas ruas 
de Vila Franca de Xira até à 
Praça de Touros Palha Blanco
Ponto de encontro: Clube Taurino 
Vilafranquense

18h00
Grupo “Sentido a 
Contratiempo” de Sanlúcar de 
Barrameda Tablao Flamenco 
“A Contratiempo”
Praça de Touros Palha Blanco

19h00
Fado Marialva
Praça de Touros Palha Blanco

11h00-24h00
Cabriolas: música, 
comidas e bebidas
Praça de Touros Palha Blanco

--------

20
MAR’23 | SeGuNDA-feIRA

16h00
Visionamento da Ópera 
Carmen, de Bizet
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona do antigo restaurante  
“O Redondel”)

--------

21 
MAR’23 | TeRçA-feIRA

16h00 
Visionamento dos filmes 
de Carlos Saura, Fados 
e Sevilhanas
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona do antigo restaurante  
“O Redondel”)

--------

22 
MAR’23 | QuARTA-feIRA

21h30
Músicos do Ateneu Artístico 
Vilafranquense ensaiam 
Pasodobles
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona do antigo restaurante  
“O Redondel”)
 

--------

23 
MAR’23 | QuINTA-feIRA

21h30
COLÓQUIO 
A Cultura Tauromáquica 
e os seus opositores,
com Luís Capucha
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona do antigo restaurante  
“O Redondel”)

--------

24 
MAR’23 | SexTA-feIRA

21h30 
COLÓQUIO
As músicas do Toiro, 
com Carlos Alberto Moniz 
e Carlos Gonçalves.
Praça de Touros Palha Blanco 
(zona do antigo restaurante  
“O Redondel”)

--------

25 
MAR’23 | SÁBADO

14h30
Romagem ao Cemitério
Ponto de encontro: Largo da Câmara

16h00
Novilhada
Praça de Touros Palha Blanco

--------

26 
MAR’23 | DOMINGO

16h30 
Festival Taurino
Praça de Touros Palha Blanco

Conhecer a arte tauromáquica, aprofun-
dar as suas raízes no Concelho e debater 
ideias nesta temática são os principais 

objetivos da Semana da Cultura Tauromáquica, 
que assinala este ano a sua 32.ª edição. 
De 18 a 26 de março, numa organização conjun-
ta da Câmara Municipal e do Clube Taurino Vila-
franquense, em parceria e com o apoio de outras 
entidades com voz na defesa da importância cul-
tural da Tauromaquia, Vila Franca de Xira volta a 
ser o palco para uma programação diversificada e 
de grande qualidade.
Em 2023 aprecia-se e debate-se a forte ligação 
que o universo tauromáquico tem, desde sem-
pre, com a música, apresentada neste programa 
em algumas das suas formas e sonoridades.



FESTIVAL TAURINO
26 DE MARÇO 

II VINHOS À PRAÇA
1 DE ABRIL

Depois do sucesso da primeira edição em 
2022, a iniciativa “Vinhos à Praça” volta 
a realizar-se na Praça de Touros Palha 

Blanco no dia 1 de abril.
O evento é organizado pela Associação Tertúlia 
ao Redor do Copo, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal. Entre as 16h00 e as 23h00, este evento 
dedicado à gastronomia e à prova de vinhos da 
região de Lisboa e Tejo, inclui também animação 
musical. A entrada é livre. 

A Tauroleve e a Casa dos Forcados Ama-
dores de Vila Franca de Xira promo-
vem um Festival Taurino comemo-

rativo dos 90 anos da data de Fundação do 
Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca 
de Xira será realizado no próximo dia 26 de 
março (domingo), pelas 16h30, na Praça de 
Touros Palha Blanco em Vila Franca de Xira. 
Inicialmente previsto para outubro passado, 
mas que por motivos climatéricos não foi pos-
sível a sua realização, a organização empenhou-
-se para apresentar um cartel ÚNICO onde 
estarão presentes sete nomes que juntos repre-
sentam mais de 250 anos de arte a lidar toiros. 
Em praça estarão os cavaleiros João Moura, 
Paulo Caetano, António Telles, Rui Salvador, 
Luis Rouxinol, João Salgueiro e Marcos Basti-
nhas – que atua neste festejo em representação 
de seu pai, estando as pegas a cargo de elemen-
tos antigos e atuais do prestigiado grupo.



VAMOS VESTIR O TOUREIRO
2 DE ABRIL 

IV FEIRA DAS TERTÚLIAS
5, 6 E 7 DE MAIO

A Feira de Tertúlias Tauromáquicas de Vila 
Franca de Xira realiza a sua quarta edi-
ção nos dias 5, 6 e 7 de maio, na Pra-

ça de Touros Palha Blanco e na zona envolvente, 
junto ao Monumento ao Forcado. Esta iniciativa 
é promovida pela Associação de Tertúlias Tauro-
máquicas do Concelho e tem como parceira a Câ-
mara Municipal.
Nas Tertúlias Tauromáquicas existe um imenso 
espólio de grande valor histórico e patrimonial 
que importa preservar e divulgar, sendo por isso, 
também, de grande importância uma iniciativa 
dedicada a ampliar a promover este património 
cultural.
O programa deste evento volta a incluir também 
largadas de touros, demonstrações de toureio, 
desfile das tertúlias e corridas de touros, entre 
outras atividades. Também não vão faltar as ver-
tentes gastronómica e musical. 

“V amos vestir o Toureiro”, decorre no 
próximo dia 2 de abril, na Herdade 
da Baracha, em Samora Correia, 

com o objetivo de recolher fundos para que Tomás 
Bastos possa comprar o seu traje e utilizá-lo na 
sua estreia em praça, prevista para julho na Cor-
rida do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira. 
O evento, organizado por seis tertúlias de Vila 
Franca de Xira, tem início pelas 12 horas, com a 
apresentação do novilheiro Tomás Bastos, segui-
do de almoço e diversas atuações.



IV CORRIDA DE TOIROS DAS TERTÚLIAS
7 DE MAIO

ROMARIA AO SANTUÁRIO DO SENHOR DA BOA MORTE
18 DE MAIO (FERIADO MUNICIPAL)

A IV Feira das Tertulias associa-se, uma  
vez mais, à tradicional Corrida de Toi-
ros de Maio na Praça de Touros Palha  

Blanco. 
No dia 7, pelas 17 horas, a Praça de Touros 
Palha Blanco inaugura o seu ciclo de corri-
das da temporada 2023 com um cartel cons-
truído de forma estratégica e de total sen-
sibilidade ao dar oportunidade a 6 jovens 
cavaleiros - com provas dadas - pisarem a im-
portante arena da Praça de Touros Palha Blanco. 
Um aliciante extra é o regresso da Ganadaria 
Conde de Murça, após 15 anos de ausência. 
Decerto uma data com muito interesse e que 
tudo tem para que seja uma bonita e emocio-
nante tarde de toiros.

O feriado municipal, 5.ª Feira da Ascen-
são, é assinalado no Concelho com uma 
festividade de raízes centenárias, no 

Santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, 
na freguesia de Vila Franca de Xira. Esta é uma 
festa única no seu género, no calendário nacional 
de manifestações de caracter popular, religioso e 
profano. 
Organizada pela Paróquia São Vicente Mártir 
de Vila Franca de Xira, pela Misericórdia de Vila 
Franca de Xira e pela Comissão de Festas do Se-
nhor da Boa Morte, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal, o programa das celebrações culmina a 18 
de maio com o encontro dos peregrinos, para a 
subida em romaria, ao Santuário do Senhor Jesus 
da Boa Morte, em Povos. 



ROMARIA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE ALCAMÉ
17 DE JUNHO

Desde 2002, por iniciativa do Rancho de 
Varinos de Vila Franca de Xira, com o 
apoio do Município, da Junta de Fre-

guesia e da Paróquia São Vicente Mártir de Vila 
Franca de Xira, foi retomada uma das mais singu-
lares cerimónias religiosas do nosso Município: a 
Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Alca-
mé, na Lezíria Vilafranquense.
Iniciada em finais do séc. XIX, por uma comis-
são de lavradores apoiados pela Companhia das 
Lezírias, a romaria teve décadas de interrupção, 
regressando a Alcamé na década de 40, por ini-

ciativa de José Van Zeller Pereira Palha que a 
associou às Festas do Colete Encarnado. À 

época mobilizava muitos barcos no Tejo e 
carros de trabalho enfeitados a rigor. De 

1945 a 1971 não há notícia da romaria, que 
regressou em 1972 por três anos.

TERTÚLIAS NA RUA
24 DE JUNHO

O Jardim Municipal Constantino Palha 
volta a acolher este momento de conví-
vio entre tertulianos, criando mais uma 

oportunidade para que outros públicos possam 
conhecer a riqueza cultural das Tertúlias do nos-
so Concelho.
As Tertúlias são uma importante vertente da Cul-
tura Tauromáquica e caracterizam-se por uma 
enorme diversidade cultural, artística e social. A 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira perma-
nece empenhada em valorizá-las e em divulgar a 
sua atividade.
A celebração das Tertúlias e da sua afición é mais 
uma forma de celebrar uma Tradição que está 
bem presente na nossa Identidade.



COLETE ENCARNADO
30 DE JUNHO, 1 E 2 DE JULHO

As Festas do Colete Encarnado são o maior 
evento cultural e turístico promovido 
pela Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira. Ao longo destes três dias, toda a cidade é o 
palco onde se fortalecem tradições e relações, ce-
lebrando os aspetos mais genuínos da Identidade 
Vilafranquense. 
Nos 91 anos da sua existência, e tal como na pri-
meira edição, a figura do Campino é o principal 
elemento da Festa e o fio condutor que estabelece 
a ligação entre o campo e a cidade. Ao longo de 
três dias repletos de muitos momentos festivos, 
que atraem a Vila Franca de Xira milhares de vi-
sitantes nacionais e estrangeiros, um dos seus 
pontos altos ocorrerá na tarde de Sábado, 1 
de julho, na Homenagem ao Campino. Este é 

o momento em que campinos e população se 
reúnem no Largo da Câmara Municipal, para 

uma homenagem cuja emoção expressa 
bem a vitalidade das tradições da terra, li-
gadas à Cultura Tauromáquica. As esperas 
e as largadas de toiros pelas ruas de Vila 
Franca de Xira, a Corrida de Toiros e ou-
tros espetáculos taurinos na Centenária 
Praça de Touros “Palha Blanco”, são com-
ponentes essenciais desta Festa, que se 
orgulha de ser uma das maiores e mais 
emblemáticas do Ribatejo.
O Colete Encarnado também é, para 
muitos, ponto de encontro e momen-
to anual de convívio familiar e entre 
amigos. Essa celebração preenche 

as ruas de Vila Franca de Xira e por 
isso o espírito da Festa vive-se intensamente por 
toda a cidade, nas Tertúlias, nos pátios, junto aos 
palcos onde irá decorrer uma intensa programa-
ção musical, ou de um modo geral, em cada porta 
aberta, marcando desta forma a bem característica 
hospitalidade Vilafranquense.

VENCEDOR




